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Nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
Rada města Blatná se rozhodla - na svém zasedání konaném dne 10. dubna 2019 usnesením
č. 130/19 vydat na základně ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) To nařízení stanovuje:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen „tržiště"),
a jejich rozdělení,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu,
d) na které druhy prodeje zboží a poskytování služeb se toto nařízení nevztahuje, a které druhy
prodeje zboží a poskytování služeb jsou zakázané.
2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) tržištěm neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde
je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek,
b) tržním místem vymezený prostor mimo tržiště, který není provozovnou určenou k prodeji
a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1, určený k prodeji
nebo poskytování služeb na jednom nebo více jednotlivých prodejních místech při použití
prodejních zařízení,
c) restaurační předzahrádkou vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a
poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2 , na kterém je
provozována hostinská činnost; restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako
s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním funkčně souviset,
e) podomním prodejem nabídka prodeje zboží či nabídka poskytování služeb provozovaná
bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v jednotlivých domech
a bytech, při níž prodejce, poskytovatel či zprostředkovatel zboží a služeb bez předchozí

1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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objednávky vyhledává potenciálního uživatele zboží a služeb z okruhu osob mimo veřejně
přístupná místa,
f) pochůzkovým prodejem je nabídka prodeje zboží či nabídka poskytování služeb
provozovaná mimo provozovnu k tomu určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při
němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech,
g) jednotlivé prodejní místo je místo na tržišti nebo na tržním místě, na kterém fyzická nebo
právnická osoba prodává zboží a poskytuje služby při použití prodejního zařízení nebo jiném
obdobném zařízení,
h) provozovatel je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště,
ch) prodejce je fyzická nebo právnická osoba prodávající zboží nebo poskytující služby mimo
řádnou provozovnu, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona3,
i) provozní řád tržiště je soupis pevně stanovených podmínek pro provoz tržiště, prodej zboží
a poskytování služeb,
j) prodejní zařízení je jakékoliv zařízení např. stánek, který není stavbou podle zvláštního
zákona 4 , přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený vozík, stojan, tyč apod. sloužící
k nabídce prodeji zboží nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením je rovněž automobil
nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a povinnosti prodejců
1) Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona5 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto
místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
a) na tržištích, tržních místech a tržních místech pro prodej zboží z ložné plochy vozidla a ložné
plochy pojízdné prodejny uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,
b) v restauračních předzahrádkách a uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.
2) Na tržišti je prodej přípustný pouze po předchozím souhlasu provozovatele tržiště (případně
správce, je-li určen).
3) Prodejci jsou povinni označit jednotlivé prodejní místo na vhodném a viditelném místě
jménem, příjmením/názvem/obchodní firmou, sídlem/bydlištěm prodejce a identifikačním
číslem, je-li přiděleno.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena
v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení
2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
a) při prodeji oděvů odděleným prostorem pro jejich vyzkoušení a zrcadlem,
b) při prodeji obuvi místem pro sezení a lžící na obouvání bot,
c) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží elektrickou zásuvkou s přivedenou
elektřinou tak, aby bylo možné ověřit jejich funkčnost,
d) při prodeji potravin potřebným zařízením dle prodávaných potravin tak, aby nedocházelo
k rychlému kažení nabízeného zboží,
e) při prodeji ovoce, zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.
Čl. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
1) Tržiště mohou být provozovány po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na
tržnicích a tržištích je od 7.00 hodin do 17.00 hodin.
2) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb
na tržních místech je od 6.00. hodin do 22.00. hodin.
3) Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v době od 1.7. do 31.8. od 8.00 hodin
do 24.00 hodin, v ostatních měsících od 8.00 hodin do 22.00 hodin.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst pro
prodej a míst pro nakládku zboží a skladových prostor,
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží,
c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
d) parkovat motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje na
místech tomuto účelu určených.

3

Čl. 6
Povinnosti provozovatele tržiště
Provozovatel tržiště je povinen:
a) označit tržiště na vhodném a viditelném místě jménem a příjmením/názvem/obchodní
firmou, bydlištěm/sídlem, kontaktním telefonem provozovatele (popřípadě uvést správce, je-li
určen) a provozní dobou,
b) zveřejnit tržní řád a provozní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby,
c) řídit se provozním řádem tržiště,
d) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
e) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
f) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi
prodávaného zboží či poskytované služby,
g) zajistit řádný úklid prostranství a odstranění vzniklého odpadu.
Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (např. Blatenská pouť,
Rybářské slavnosti, Studentský den, tradiční trhy a další kulturní a sportovní akce), na prodej
zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek.
Na tyto akce se vztahuje Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince
běžného roku.
3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před
velikonočním pondělím.
4) Toto nařízení se nevztahuje na charitativní sbírky pořádané dle zvláštních právních
předpisů.6
Čl. 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1) Podomní a pochůzkový prodej se na celém území města Blatná zakazuje, není-li dále
stanoveno jinak.
2) Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se nevztahuje na charitativní sbírky pořádané dle
zvláštních právních předpisů7.

6
7

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí oprávnění zaměstnanci Městského úřadu
Blatná a strážníci městské policie.
3) Porušení tohoto nařízení může být postiženo jako přestupek8, nejde-li o trestný čin.
4) Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn
a doplňků, se zrušuje.
5) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

……………………………
Pavel Ounický v.r.
místostarosta města

..….……………………………
Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 4. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
Příloha č. 1
Seznam tržních míst, tržišť, tržních míst pro prodej zboží z ložné plochy vozidla a ložné
plochy pojízdné prodejny
Příloha č. 2
Seznam restauračních předzahrádek

8

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
Nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na tržních místech, tržištích,
z ložné plochy vozidla a ložné plochy pojízdné prodejny

1) Tržní místa

adresa
B. Němcové 117, 388 01 Blatná

umístění
průjezd domu

kapacita parc. č.
1 místo

náměstí J. A. Komenského, 388 01 Blatná
náměstí Míru 100, 388 01 Blatná
náměstí Míru 212, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 3, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 15, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 87, 388 01 Blatná

část vlevo od budovy školy
průjezd domu
dvorní část při vchodu z ulice Na Příkopech
průjezd domu
průjezd domu
průjezd domu

600 m
1 místo
1 místo
1 místo
1 místo
1 místo

2

1984/13
st. 245

2) Tržiště
adresa

kapacita počet prodejních míst parc. č.

V Podzámčí, 388 01 Blatná

2000 m2

Na Příkopech, 388 01 Blatná

23 181/2, 2232, 2233, 1984/26

2

1000 m

1944/1

3) Tržní místa pro prodej zboží z ložné plochy a ložné plochy pojízdné prodejny
adresa

kapacita
2

B. Němcové, parkoviště u autobusových zastávek, 388 01 Blatná 750 m

39/3
2

V Podzámčí, 388 01 Blatná

2000 m

6

parc. č.
181/2, 2232, 2233, 1984/26

Příloha č. 2
Nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
Seznam restauračních předzahrádek

adresa provozovny
B. Němcové - občerstvení - stánek, 388 01 Blatná
Na Bílé husi 757, 388 01 Blatná
Nádražní 633, 388 01 Blatná
Nad Vdovečkem 1097, 388 01 Blatná
náměstí J. A. Komenského 78, 388 01 Blatná
náměstí J. A. Komenského 1075, 388 01 Blatná
náměstí J. A. Komenského 1075, 388 01 Blatná
náměstí J. A. Komenského 1077, 388 01 Blatná
náměstí Kalinovo 580, 388 01 Blatná
náměstí Míru 100, 388 01 Blatná
náměstí Míru 100, 388 01 Blatná
náměstí Míru 102, 388 01 Blatná
náměstí Míru 104, 388 01 Blatná
náměstí Míru 107, 388 01 Blatná
náměstí Míru 209, 38801 Blatná
Na Příkopech 183, 388 01 Blatná
Na Příkopech 185, 388 01 Blatná
Na Příkopech 320, 388 01 Blatná
Písecká ul. na parkovišti, 388 01 Blatná
Spálená 404, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 6, 388 01 Blatná (před provozovnou)
tř. J. P. Koubka 6, 388 01 Blatná (průjezd domu)
tř. J. P. Koubka 11, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 23, 388 01 Blatná - dvorní část
tř. J. P. Koubka 23, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 86, 388 01 Blatná (nádvoří budovy)
tř. J. P. Koubka 86, 388 01 Blatná (za jídelnou)
tř. J. P. Koubka 87, 388 01 Blatná
tř. J. P. Koubka 87, 388 01 Blatná
tř. T. G. Masaryka 774, 388 01 Blatná
Tylova 281, 388 01 Blatná, předzahrádka na Tř. T. G. Masaryka
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parcelní číslo
39/3
st. 1149
st. 708/3
st. 1818/1
1984/13
1925
1984/13
1984/13
2037/1
1984/16
152/1
1994/3
1994/3
1994/3 a st. 160
1994/4
1984/24
1944/4
st. 276/1
238/50
2146
1984/14
11
1984/14, 1984/21
st. 39
2025/1
137
137
138
1984/15
1468/7
2036/4

